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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Необхідність розв’язання проблем системних перетворень в національній 

економіці, поширення соціально-орієнтованих ринкових відносин, реалізація комплексної 

програми інтеграції України у світовий економічний простір, адекватна реакція на 

процеси глобалізації – є тими першочерговими завданнями українського суспільства, 

вирішення яких вимагає активної участі професійно підготовленої молоді. Формування 

сучасної парадигми економічної теорії як необхідної передумови соціально-економічного 

прогресу в Україні неможливе без залучення до цього процесу майбутніх фахівців, які 

мають забезпечити її практичну реалізацію. Найнагальніша на ринку – проблема кадрів. 

Ця проблема завжди була і залишається складною. 

Формування нової генерації фахівців, на долю яких випала велика 

відповідальність за розбудову модернізованої моделі національної економіки, вимагає 

застосування принципово нових засад до процесу їх підготовки, безумовно важливою 

частиною якого є ступенева підготовка фахівців зі спеціальності “Економічна теорія”. 

Творче мислення, вільне від ідеологічних штампів та догм, вміння вільно орієнтуватися в 

інформаційному просторі, використання інноваційних підходів, швидке обгрунтування та 

прийняття нестандартних рішень стають об’єктивною потребою професійної діяльності 

економістів. Саме такі вимоги є базовими для вступних випробувань фахівців на ступінь 

спеціаліста та магістра з економічної теорії. 

Програма вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які мають ступінь 

бакалавра, укладено згідно з нормативними документами та містить програми з 

дисциплін: історія економічних вчень, мікроекономічна теорія виробництва і витрат, 

макроекономічний аналіз, теорія суспільного вибору, сучасні економічні системи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зміст дисциплін 

 

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ 

ТЕМА 1  Предмет і завдання дисципліни 

Предмет історії економічних вчень - дослідження виникнення і розвитку 

економічних ідей, течій, напрямків і формування економічної науки як системи знань.  

Історія політичної економії - основний розділ історії економічних вчень. 

Загальні методи наукового пізнання та специфічні методи історії економічних 

вчень. Методи формальної логіки. Методи діалектичної логіки. Історичний 

(хронологічний) і логічний підходи щодо аналізу економічних теорій. Мотиваційний 

(классовий) підхід. Терріторіальний (у певних країнах) підхід. 

Періодизація курсу.  Завдання курсу.  Значення  і роль історії економічних вчень для 

розуміння й розвитку сучасної економічної теорії  

 

ТЕМА 2  Економічна думка Стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм 

Економічна думка Стародавнього Сходу. Економічна думка Стародавнього Єгипту. 

Закони царя Хаммурапі.  Економічна думка Стародавньої Індії. “Артхашастра”. 

Економічна думка Стародавнього Китаю. Конфуціанство, легізм, даосизм, моізм. Трактат 

“Гуань-цзи”. 

Економічна думка античного світу. Стародавня Греція - Ксенофонт, Платон. 

Арістотель. Стародавній Рим - Катон, Гракхи, Варрон, Колумелла. 

Економічні погляди раннього християнства.. Августин Блаженний. 

Економічна думка середньовіччя в Західній Європі. “Салічна правда”. “Капітулярій 

про вілли”. Економічні погляди каноністів. Фома Аквінський. 

Економічна думка України доби середньовіччя. “Руська правда”. “Повість 

временних літ”, “Повчання дітям” Володимира Мономаха. Галицько-Волинський літопис. 

Полемічні рукописи 80-х рр. XVI ст. 

Меркантилізм. Теорія грошового балансу раннього меркантилізму. В.Стаффорд 

(Англія). Г.Скаруффі (Італія). Теорія торгового балансу пізнього (мануфактурного) 

меркантилізму . Т.Мен (Англія). А.Монкретьєн (Франція). Ідеї меркантилізму в 

українській соціально-економічній думці кінця XVII - початку XVIII ст.  

Економічна політика меркантилізму й сучасність. 

 

ТЕМА 3  Класична школа політичної економії 

Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної школи політичної 

економії. У.Петті - основоположник класичної політичної економії у Англії. Теорія 

цінності.  Заробітна плата. Земельна рента і ціна землі.  

Особливості економічного розвитку Франції XVII - XVIII ст. і їх відображення в 

поглядах П.Буагільбера. Критика меркантилізму та захист сільського господарства. Теорії 

цінності, багатства, грошей. 

Фізіократи - представники класичної політичної економії у Франції другої 

половини XVIII ст. Ф.Кене і Ж.Тюрго. Розвиток фізіократами економічної теорії 

П.Буагільбера. Фізіократи про еквівалентний обмін. Вчення фізіократів про чистий 

продукт, продуктивну і непродуктивну працю. Аналіз капіталу. Визначення класової 

структури суспільства. Проблема відтворення суспільного продукту. ‘”Економічна 

таблиця” Ф.Кене. Радикальні буржуазні реформи А.Тюрго. 

Економічне вчення А.Сміта. А.Сміт - економіст мануфактурного періоду.  Вчення 

про розподіл праці. Теорія цінності. Вчення про доходи: заробітну плату, прибуток, 

земельну ренту. Визначення капіталу. Проблема відтворення. Вчення про продуктивну і 

непродуктивну працю. 

Економічне вчення Д.Рікардо. Д.Рікардо - економіст епохи промислового 

перевороту. Теорія цінності. Трактування капіталу.  Вчення про прибуток, заробітну 



плату. Теорія земельної ренти. Гроші. Проблема відтворення й реалізації. 

 

ТЕМА 4  Еволюція класичної політичної економії в першій половині XIX століття. 

Завершення класичної традиції 

Передумови трансформації класичної політекономії на межі XVIII - XIX ст. 

Послідовники А. Сміта і Д. Рікардо. 

Політична економія у Франції. Політична економія Ж.Б. Сея. Вчення про три 

фактори виробництва. Теорія ринкової рівноваги. Закон попиту та пропозиції. Теорія 

реалізації. Ф. Бастіа. Теорії “послуг” і ‘”економічних гармоній”, теорія розподілу 

суспільного продукту. 

Політична економія в Англії. Економічні концепції Т.Р. Мальтуса. Теорія 

народонаселення, реалізації, економічного зростання. Трактування земельної ренти. Н. 

Сеніор. Теорії “утримання”,  “попиту та пропозиції”, “суб’єктивної вартості”. Економічні 

погляди Дж.Мілля та Д. Мак-Куллоха.  Дж.С. Мілль. “Принципи політичної економії”. 

Синтез економічних теорій вартості, капіталу, прибутку, ренти. Теорія відтворення. Теорії 

попиту і пропозиції, корисності. Теорія економічної рівноваги. Теорії монополії й 

конкуренції. 

Особливості політичної економії в США. Теорії національної економіки та 

протекціонізму Г.Ч. Кері. Теорія “гармонії інтересів” 

 

ТЕМА 5  Критичний напрям політичної економії.  

С. Сісмонді як критик “економічної ортодоксії ”(класичної школи). Критика 

капіталізму та ідеалізація дрібного виробництва у працях Сісмонді. Сісмонді про предмет 

і метод політекономії. Вчення  Сісмонді про вартість, гроші, капітал, прибуток. Теорія 

відтворення і криз. Обгрунтування принципу державного втручання. 

Економічне вчення П.Ж.Прудона. Теорія “конституйованої вартості”. Ідея 

“робочих грошей” і проект реформування суспільства через реформування обміну. 

Соціалісти-рікардіанці У.Томпсон, Дж. Грей, Дж. Брей, Т.Годскін. 

Економічні погляди К. Родбертуса. Теорія вартості. Земельна рента у визначенні 

Родбертуса. Проблема розподілу. Теорія криз. Ідея “державного соціалізму”. 

Ф.Лассаль і його економічна програма. “Залізний закон заробітної плати”. 

Ф.Лассаль про необхідність втручання держави в суспільно-економічні процеси. 

Теоретичні джерела західноєвропейського утопічного соціалізму. Т. Мор. Т. 

Кампанелла.  Ж. Мореллі (ХVІ – ХVІІ ст.) 

Історичні умови і загальна характеристика.виникнення утопічного соціалізму в 

Західній Європі (початок XIX ст.)  

Концепція   А.Сен-Сімона,   його   критика   капіталізму.   Проект   нової 

індустріальної системи  

Історична концепція Ш.Фур’є  як критика капіталізму.  Вчення про асоціацію. 

Особливості англійського утопічного соціалізму. Практична діяльність Р.Оуена. Р.Оуен 

про перетворення суспільства. Проект “трудових грошей “ і “справедливого обміну “. 

 

ТЕМА 6  Виникнення й розвиток марксистської економічної теорії 

Історичні умови зародження і початок формування марксистської політичної 

економії в 40- 50 рр. XIX ст. 

Розробка К.Марксом і Ф.Енгельсом економічної теорії капіталізму. Методологія 

дослідження. Структура й основні проблеми І, II й ІІІ томів “Капіталу” К.Маркса. 

Розвиток трудової теорії вартості. Теорія подвійного характеру праці. Теорія додаткової 

вартості. Перетворені форми додаткової вартості. Теорія грошей і капіталу. Теорія ренти. 

Теорія відтворення. Теорія циклічності економічного розвитку капіталізму. 

 Теоретичні проблеми IV тому “Капіталу”. 

Питання економічної теорії у працях К.Маркса і Ф.Енгельса 70- 90-х років. 

Розвиток В.І.Леніним марксистської політичної економії.  



Марксизм і сучасність. 

 

ТЕМА 7  Виникнення альтернативної школи політичної економії.  

Німецька національна політекономія 

Започаткування системи  національної  політичної  економії  у   Німеччині. Ідеї А. 

Мюллера.  

Економічні погляди Ф.Ліста. Проблеми зайнятості та інвестицій. Доктрина 

“індустріального виховання нації.” Ідеі протекціонізму. 

Концепції історичної школи. Предмет і метод дослідження. Опозиція класичній 

школі, критика гедонізму. Інституціоналізм історичної школи. В. Рошер, К.Кніс, 

Б.Гільдебранд. 

Нова історична школа. Критика методу класичної політичної економії. 

Дослідження соціальних проблем, ролі соціальних інститутів. Започаткування соціал-

націоналістичних  ідей. 

Теорії державного регулювання економіки. Г.Шмоллер, Л.Брентано, К. Бюхер. 

Виникнення інституціонального  напряму в німецькій політичній економії. Теорії 

соціально-орієнтованого та свідомо сформованого суспільства. Ідеї соціального 

плюралізму. В.Зомбарт, М. Вебер. Соціальний напрям у політичній економії. Ідеї 

реформізму. Р.Штамлер, Р.Штольцман. 

 

 

ТЕМА 8  Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії 

Виникнення маржиналізму. Проблеми економічної рівноваги. Започаткування 

основ теорії граничної корисності. Г. Госсен, Й. Тюнен . Ж. Дюпюї, А. Курно, С. Джевонс. 

Австрійська школа граничної корисності. Предмет і метод дослідження. 

Теоретичні погляди К. Менгера, Є. Бем-Баверка, Ф. Візера. 

Формування неокласичної традиції в західній політичній економії в другій 

половині 19-го - на початку 20 ст. 

Кембрідзька школа. Економічна теорія А. Маршалла. Синтез післярікардианської 

політекономії і маржиналізму. Теорії корисності,  ціни,  “попиту та пропозиції”, 

“економічної рівноваги”. Розвиток неокласичної традиції в працях А. Пігу та Р. Хоутрі. 

Перегляд неокласичної теорії ринку. 

Американська школа маржиналізму в політичній економії. Теорії “статики та 

динаміки”, “граничної продуктивності” Д. Б. Кларка. Категорії заробітної плати, ціни, 

процента, прибутку,  закон спадаючої прибутковості. 

Економічні концепції шведської (стокгольмської) школи. К. Вікселль, Г. Кассель. 

Математична школа в політичній економії. Економічна рівновага. Ринкове 

саморегулювання. Теоретичні моделі Л. Вальраса, В. Парето. 

 

ТЕМА 9  Загальна характеристика розвитку  економічної теорії у ХХ столітті 
Проблеми соціально-економічного розвитку та їх відображення в економічних 

теоріях.  

Основні напрями розвитку економічної теорії та їх еволюція.  

Критерії класифікації і порівняльний аналіз основних напрямів економічної теорії. 

Кейнсіанство.  

Неокласичний напрям. Інституціоналізм.  

Економічні концепції соціал-демократії. Ревізіонізм. Формування теоретичних 

джерел сучасного соціал-реформізму в першій третині ХХ століття. Соціал-реформістські 

моделі економічного розвитку. Сучасний соціал-реформізм. 

Радянська економічна думка. Розвиток економічної теорії в Україні в радянський 

період. 

 

 



ТЕМА 10  Кейнсіанство та його особливості в різних країнах 

Історичні умови виникнення кейнсіанства. 

Теоретична система Дж.М.Кейнса. Метод дослідження. Макроекономічний аналіз. 

Трактування Дж.М.Кейнсом причин порушення рівноваги капіталістичної економіки. 

“Основний психологічний закон”. Теорія мультиплікатора. 

Економічна програма Дж.М.Кейнса. Державне регулювання економіки. Основні 

важелі державного впливу на економіку. 

Поширення кейнсіанства і його особливості в різних країнах. 

Американський варіант кейнсіанства. А.Хансен, С.Харріс. Інвестиційна теорія 

циклу. Принцип акселератора. 

Кейнсіанство у Франції. Г.Ардан. Ф.Перру. 

Кейнсіанство у Швеції. Г.Мюрдаль. Е.Вігфорс . 

Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Теорії “економічної динаміки “ 

Р.Харрода (Англія) та “економічного зростання “ Е.Домара (США). 

Посткейнсіанство. Дж.Робінсон, Т.Сраффа, Н.Калдор. Проблеми зростання і 

розподілу в посткейнсіанських теоріях. 

Кейнсіанська теорія і економічна політика. 

 

ТЕМА 11  Еволюція неокласичних ідей.   Неолібералізм 

Еволюція неокласичної теорії на початку XX ст. Перегляд неокласичної концепції. 

Теорії монополії та конкуренції. Дж.Робінсон,  Й.Шумпетер. 

Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання. 

Вчення про виробничу функцію. Функція Кобба-Дугласа. Багатофакторні моделі 

економічної динаміки Р.Солоу,  Дж.Мід. Виникнення і загальна характеристика 

неолібералізму, його різні форми. “Лондонська”, “фрайбурзька”, “паризька”, 

“чиказька”школи. Лондонська школа неолібералізму. Ф.Хайек. 

Неолібералізм у Німеччині. Фрайбурзька школа ордолібералізму. Теорія порядків. 

В.Ойкен і його концепція  “їдеальних типів господарських систем”. В.Рьопке, А. Мюллер-

Армак.  Л.Ерхард. 

Теорії “соціального ринкового господарства” та “сформованого суспільства”. 

Чиказька школа монетаризму. Монетарна модель циклу М.Фрідмена. 

Неокласичне відродження. “Економіка пропозиції”. А.Лаффер, К.Мандель. Теорія 

“раціональних очікувань”  Т.Сарджент,  Р.Лукас,  С.Фішер. 

Неокласичний синтез. П.Самуельсон. 

Досвід застосування рекомендацій неокласичної  теорії в економіці різних країн. 

 

ТЕМА 12  Інституціоналізм 

Загальна характеристика інституціоналізму та основні етапи його розвитку. 

Американський інституціоналізм початку ХХст. та його головні напрямки. 

Соціально-психологічний інституціоналізм Т.Веблена.  Соціально-правовий 

інституціоналізм  Дж.Р.Коммонса. 

Кон’юнктурно-статистичний інституціоналізм У.Мітчелла.  

Неоінституціоналізм. 

Соціальний (індустріально- технологічний) інституціоналізм. Дж.К. Гелбрейт. 

Теорія трансакційних витрат. Економічна теорія прав власності Р.Коуз (США). Теорія 

суспільного вибору. Дж. Б’юкенен.  

Еволюція теорій трансформації капіталізму під впливом НТР. Поява концепцій 

технологічного детермінізму. Теорія “стадій економічного зростання” У.Ростоу. 

Концепції “індустріального суспільства” П.Дракера (США), Р.Арона, “технологічного 

суспільства” Ж.Еллюля (Франція). 

Теорії “конвергенції”. 

“Нове індустріальне суспільство” Дж.К.Гелбрейта. 

Концепції футурології. “Постіндустріальне суспільство” Д.Белла. 



“Суперіндустріальне суспільство” А.Тоффлера. Суспільство “нової цивілізації”, “цілісної 

гуманної цивілізації “. Футурологія і глобальне моделювання. 
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МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ  

 

ТЕМА 1  Предмет і завдання дисципліни 

Мікроекономічна теорія як складова частина економічної науки. Особливості 

сучасної мікроекономічної  теорії. Вступний, проміжний та просунутий рівні 

мікроекономіки. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат як методологічна, 

термінологічна, інструментальна база вивчення комплексу прикладних економічних 

дисциплін. 

Предмет курсу. Поняття «виробництво» : вузьке та поширене  трактування. 

Виробничий трансформаційний процес і його місце в економіці підприємства. Проблема 

обмеженості ресурсів і необхідність вибору. Межа виробничих можливостей та 

альтернативна вартість. Головні види вибору підприємства. Закономірності поведінки  

суб`єктів господарювання на мікрорівні. Фактори індивідуальної поведінки осіб та 

підприємств. 

Методологія дисципліни. Загальнонаукові  методи. Роль і значущість 

математичних методів у процесі поєднанння якісного та кількісного аналізу виробництва. 

Моделювання: табличне, графічне, економіко-математичне. Оптимізаційні і рівноважні 

моделі. Методологія маржиналізму, граничний аналіз. Поведінкові передбачення, 

економічна раціональність виробника. Можливість информаційного забезпечення. 

Порівняльний статичний та динамічний аналіз. Фактор часу. 

 

ТЕМА 2  Підприємство як система «витрати – випуск» 

Підприємство як суб`єкт ринку та виробничо-ринкова система. Поняття 

підприємства та фірми. Економічна природа та основні теорії фірми. Теорія фірми 

Р.Х.Коуза. Трансакційні витрати. Інституціональна природа сучасної фірми. Фірма як 

покупець, споживач, виробник і продавець. Правові передумови для ринкових суб`єктів. 

Сучасна теоретічна економіка про права власності як сукупності санкціонованих норм 

поведінки. 

Технологічна концепція підприємства і його модель як системи  «витрати – 

випуск». Найпростіша схема підприємства як ринково-виробничої системи. «Вхід» - 

фактори виробництва,  «процесор» - виробничий процес (комбінація факторів),  «вихід» - 

готова продукція. Основні види виробничих організацій у ринковій економіці. Принципи 

та цілі діяльності підприємства та їх трансформація в критерії формування виробництва. 

Головна мета діяльності підприємства . Критерії формування виробництва , орієнтованість 

на одержання прибутку: максимум випуску, мінімум витрат, максимум ефекту.  Фактори 

внутрішнього та зовнішнього середовища  діяльності підприємства. 

 Періоди функціонування системи «витрати –випуск» як економічні категорії. 

Особливості короткострокового і довгострокового аналізу діяльності підприємства.  

Поняття оптимального та рівноважного станів підприємства.  

Фактори виробництва, їх структура.  Агреговані фактори виробництва. Інформація 

та знання як стратегічні фактори ХХІ ст. Властивості факторів та припущення у їх 

дослідженнях: абсолютна необхідність , рідкісність, монотонність, взаємозамінність, 

альтернативність. Заміщенність та доповнюваність факторів виробництва. Субституційні 

та лімітаційні співвідношення між факторами виробництва. Абсолютна (повна, 

альтернативна) і відносна (часткова, периферійна) взаємозамінність. 

Технологічні способи виробництва і технологічна множина фірми. Технологічні 

обмеження. Класифікація технологій за характеру взаємозамінності факторів. Виробничи 

можливості фірми та їх межа. Трансформаційна крива, або лінія потужностей 

Альтернативна вартість та альтернативні витрати. Технологічно та економічно ефективні  

способи виробництва. 

Виробнича функція та ії властивості, їх економічний зміст. Типологія виробничих 

функцій. Однорідні та гомотетичні виробничі функції: лінійна, некласична, функції 



Леонт`єва, Кобба-Дугласа, функції СЕS. Однофакторні та багатофакторні моделі 

підприємства за допомогою виробничих функцій. Графічне зображення виробничої 

функції. 

Параметри фірми як мікроекономічної моделі. Витрати та результати виробництва. 

Економічна природа витрат виробництва, . Явні та неявні альтернативні витрати, їх 

складові. Деякі особливості визначення альтернативних витрат, їх ймовірносний характер. 

Релевантні та нерелевантні витрати. Сфери застосування бухгалтерьского та економічного 

підходів до визначення витрат. Результати виробництва: продукт, виторг, прибуток. 

Сукупні, середні та граничні величини цих показників, їх взаємозв`язок. Динаміка виторгу 

за умов еластичного та нееластичного попиту. Взаємозв`язок функції виробництва, 

витрат, виторгу та прибутку. 

 

ТЕМА 3  Часткова варіація факторів виробництва 

Виробництво з одним змінним фактором. Поняття часткової варіації факторів 

виробництва. Динаміка і взаємозв`язок сукупного, середнього та граничного продуктів. 

Дискретний та неперервний граничний продукт. Теорія граничної продуктивності 

факторів (А.Р. Тюрго, Дж.Б.Кларк). Закон  спадної віддачі змінного фактора та його 

використання для обгрунтовання рішень виробника. 

Еластичність випуску за змінним фактором: поняття, методика обчислення, 

діапазон змін, графічне подання та економічна інтерпретація. 

Короткострокова функція виробництва за умов різних видів віддачі змінного 

фактора. Постійна (стала) , зростаюча, спадна віддача змінного фактора виробництва: 

графічне та аналітичне зображення, економічна інтерпретація. Стадії виробництва. 

Часткова варіація факторів і короткострокова функція витрат. Взаємозв`язки між 

функціями виробництва та витрат. Динаміка та взаємозв`язки короткострокових витрат. 

Закон неминучого зростання граничних витрат. Короткострокові витрати за різних видів 

віддачі змінного фактора. 

Еластичність витрат за випуском: поняття, методика розрахунку показників, 

діапазон змін.  

Обгрунтування рішень виробника за часткової варіації факторів. «Пропорція 

суміші» та віддача постійного та змінного факторів на різних стадіях короткострокової 

функції виробництва. Співвідношення «обсяг випуску – мінімальні середні витрати» як 

технологічний оптимум короткострокового періоду. Моделі визначення оптимального 

рівня залучення змінного фактора залежно від типу ринку товарів і ринку ресурсів для 

виробництв, що характеризуються постійною та зростаючою віддачею. Порівняння 

факторного граничного виторгу та факторних витрат за одного змінного фактора 

виробництва. Правило визначення оптимального рівня залучення кількох змінних 

факторів виробництва. Можливі варіанти реакції виробника на зміну ринкової 

кон`юнктури. Правило розподілу змінного ресурсу між суміжними стадіями виробництва. 

 

ТЕМА 4  Ізоквантна варіація факторів виробництва 

Поняття ізоквантної варіації факторів виробництва. Виробнича функція з двома 

змінними  факторами.  

Побудова  ізокванти з використанням табличного , аналітичного та графічного 

способів завдання виробничої функції. Поняття субституційних та лімітаційних 

виробничих процесів. Альтернативна  та периферійна замінність факторів виробництва.  

Технологічно ефективна область ізокванти та карти ізоквант. Властивості та конфігурації 

ізоквант. 

Показники заміщення та доповнюваності факторів виробництва. Гранична 

ефективність фактора та гранична норма його технологічного заміщення (МRTS). Закон 

спадання MRTS. Правило заміщення факторів. Ступінь доповнюваності факторів 

виробництва та ії співвідношення з MRTS. Поняття та графічне зображення ізоклін. 

Ізоклінна варіація факторів. Еластичність заміщення факторів виробництва. 



Взаємозв`язки «фактор-фактор» для різних видів виробництва. Субституційні 

виробничі функції: класична виробнича функція ; неокласичні виробничі функції (функція 

Кобба-Дугласа, функція з постійною еластичністю заміни (СЕS) та ії модифікації).  

Лімітаційні виробничі функції: функція Леонтьєва та ін. 

Вибір оптимальної комбінації факторів. Оптимальна комбинація факторів з 

технологічного та економічного поглядів. Графічне та аналітичне подання оптимуму 

виробника за наявності двох факторів. Правило найменших витрат у разі використання 

«n» видів факторів виробництва. Окремі випадки вибору оптимальної комбінації ресурсів: 

у разі використання у виробничому процесі «n» видів факторів;  у субституційному за 

факторами виробництві; лінійно-лімітаційному виробництві з одним виробничим 

процесом і з кількома виробничими процесами; у разі постійних і змінних цін на фактори 

виробництва тощо. Концепція виявленої мінімізації витрат.  Правило максимізації 

прибутку у разі використання у виробництві «n» видів ресурсів. 

Ефект заміщення та ефект випуску. Вплив зміни ціни ресурсу на оптимум 

товаровиробника. Поняття «ефект заміщення» та «ефект випуску».  Розкладання 

загального результату зміни ціни одного з ресурсів, що формують комбінацію, яка 

мінімізує витрати, на ефекти заміни та випуску: графічне зображення для «нормального» 

та «неякісного» (нижчих переваг виробника) ресурсу. Значення розмежування ефектів 

заміни та випуску для прийняття обгрунтованих управлінських рішень. 

 

ТЕМА 5  Пропорційна варіація факторів виробництва 

Поняття «віддача від масштабу»  і  «повна варіація» факторів виробництва. 

Збільшення випуску за рахунок пропорційного та непропорційного нарощування ресурсів. 

Лінійні, зростаючі та спадні однорідні виробничі функції та віддача від масштабу. 

Графічне зображення віддачі від масштабу за пропорційної варіації. Джерела економії та 

збитку, зумовлені зростанням масштабу виробництва. 

Еластичність масштабу та ії взаємозв`язок з еластичністю виробництва. Поняття, 

аналітичне та графічне зображення еластичності випуску від масштабу. Теорема Вікселля-

Джонсона. 

Пропорційна варіація факторів виробництва та функція витрат. Види, динаміка та 

графічне зображення довгострокових витрат. Взаємозв`язки між короткостроковими і 

довгостроковими сукупними, середніми та граничними витратами. Довгострокові витрати 

за постійного, спадного, зростаючого та змінного ефекту масштабу: графічне та 

математичне подання. 

Співвідношення часткової, ізоквантної та пропорційної варіацій факторів 

виробництва.  Співвідношення «часткова варіація – пропорційна варіація». Закон змінних 

пропорцій за умов різної віддачі від масштабу. Співвідношення «ізоквантна варіація – 

пропорційна варіація». Узагальнена характеристика різних варіацій факторів 

виробництва. 

 

ТЕМА 6  Оптимальний шлях зростання випуску 

Можливі варіанти переходу на вищу ізокванту у короткостроковому та 

довгостроковому періодах. Типологія ліній зростання: у разі пропорційної варіації 

факторів і різної віддачі від масштабів виробництва; непропорційної варіації факторів; за 

заміни співвідношення цін на ресурси; за умов різної техніко-економічної та соціальної 

орієнтації тощо. 

Логічний парадокс спадного ефекту масштабу. Концепція Х-фактора (Х-

ефективності) Харві Лейбенстайна. Головні компоненти Х-фактора. Графічне подання 

неоптимального шляху зростання. 

 

ТЕМА 7  Оптимальний масштаб виробництва 

Результати емпіричних досліджень віддачі від масштабу і довгострокових витрат 

для різноманітних виробництв та галузей (закордонний та витчизняний досвід). 



Співвідношення «обсяг випуску – мінімальні середні довгострокові витрати»  як 

технологічний оптимум довгострокового періоду.  Типи кривих довгострокових витрат. 

Поняття «мінімально ефективний масштаб виробництва» (МЕS).  МЕS і оптимальний 

масштаб виробництва. 

Обгрунтовання стратегічних рішень виробника. Крива довгострокових середніх 

витрат як крива вибору виробничої потужності підприємства. Ефект розмаїття 

(розширення асортименту) та багатопродуктова економія на  масштабі.  Недоліки та 

переваги гігантоманії і різноманітності.  Багатопродуктова економія та рішення щодо 

горизонтальних меж виробництва. Багатозаводська економія та прийняття рішень щодо 

можливостей вертикальної інтеграції.  Прикладні аспекти застосування концепції 

мінімально ефективного випуску (МЕS).  MES і тип ринку.  MES і природна монополія. 

MES як бар`єр до вступу конкурентів у монополізовану галузь тощо. 

 

ТЕМА 8  Динамічність і стохастичність процесів, їх відображення у 

виробничих функціях 

Динамічність процесів і необхідність ії обліку у виробничих функціях.  Статичні 

виробничі моделі та їх особливості. 

Динамічність зовнішнього середовища та ії вплив на виробництво як ринково-

орієнтовану систему «витрати –випуск». Розмаїття можливих динамічних змін у 

виробництві. Науково-технічний прогрес (НТП) як найважливіший фактор динамізації 

базових параметрів і комбінаційних взаємозв`язків у системи «витрати- випуск» . 

НТП і його відображення у виробничих функціях. Екзогенна та ендогенна 

концепції  НТП. Способи обліку НТП у виробничих функціях. Основні форми технічного 

прогресу (працеощадний, капіталоощадний, нейтральний)  та їх відображення на картах 

ізоквант. Вплив технологічних змін на позиціонування та конфігурацію короткострокової 

функції виробництва. Математичне подання та графічне відображення  НТП у 

субституційних функціях за Дж.Р.Хіксом, Р.Ф.Харродом, Р.Солоу.  Відображення 

технічного прогресу у виробничих функціях В.Леонтьєва, Гуттенберга, Кролле та ін. 

Ефект досвіду та його відображення у виробничих моделях. Формування концепції 

навчання у процесі виробництва: від закономірностей зниження трудомісткості в 

літакобудуванні до розробок Бостонської консалтингової групи. Аналітичне та графічне 

подання кривих досвіду, найвпливовіші фактори зменшення витрат; інтегральна дія 

ефектів досвіду та масштабу. Відображення ефекту досвіду у виробничих моделях різних 

типів: у класичній виробничій функції за часткової варіації факторів виробництва; у 

виробничих моделях Леонтьєва, Гуттенберга, Хайнена та ін. Використання ефекту досвіду 

для досягнення конкурентної переваги. 

Невизначеність процесів та ії врахування у виробничих функціях. Детерміновані 

виробничі моделі та їхні особливості. Вплив випадкових факторів на процес виробництва і 

необхідність його врахування наданням виробничій фунуції стохастичних властивостей. 

Стохастичне виробництво як комбінаційний процес. Стохастична виробнича функція за 

часткової варіації факторів. Смуга ізоквант стохастичної виробничої функції.  

 

ТЕМА 9  Відображення процесів адаптації у функціях  виробництва та витрат 
Проблема вибору методів виробництва за допомогою адаптації на основі 

виробничих функцій. 

Сутність та віди адаптації: за інтенсивністю, за часом, з мінімальними затратами, 

змішана, ізольована, кількісна, комбінована, мутативна, селективна. 

Адаптація агрегатов з різними експлуатаційними витратами за їх кількістю, часом 

та інтенсивністю роботи. Умови та постановка задачі. Розв`язування задачі за допомогою 

дооптимізаційних функцій граничних витрат. 

Комбіновані процеси адаптації без пристосування за часом. Процеси адаптації за 

постійної інтенсивності роботи. Процеси адаптації за умов змінної інтенсивності роботи. 

 



ТЕМА 10  Ринки факторів виробництва. Детермінанти цінової еластичності 

попиту 

Ринок факторів: зміст, структура, особливості. Суб`єкти та об`єкти ринку факторів. 

Взаємодія ринків продуктів та ринків ресурсів. Особливості ринку ресурсів. Порівняльна 

характеристика ринку ресурсів та ринку продуктів. 

Попит фірми на ресурси, його мета. Граничний продукт ресурсу 

та виробнича функція. Гранична доходність ресурсу. Граничні видатки фірми на 

ресурс Залежність граничних факторних витрат від типу ринку ресурсу. Максимізація 

прибутку і похідний попит на ресурси. 

Попит досконало конкурентного підприємства на один змінний ресурс на 

досконало конкурентному ринку ресурсів. Попит досконало конкурентного підприємства 

на один із декількох змінних ресурсів на досконало конкурентному ринку ресурсів. 

Ефекти заміни, випуску та максимізації прибутку. Загальний ефект ціни фактора. 

Перехресні ефекти. Ринковий попит на змінний ресурс для досконало конкурентного 

ринку . Попит на ресурс у короткостроковому і довгостроковому періодах. 

Детермінанти еластичності попиту на ресурси.   

Попит підприємства-монополіста на єдиний змінний ресурс на досконало 

конкурентному ринку ресурсів.. Припущення моделі. Криві попиту монополіста на один із 

декількох змінних ресурсів на досконало конкурентному ринку ресурсів. 

Попит підприємства-досконалого конкурента на змінний ресурс, якщо ринок 

ресурсів є чистою монополією. Попит на змінний ресурс за умови, що і ринок ресурсів , і 

ринок продуктів є чистою монополією. Ринковий попит на змінний ресурс підприємств, 

що мають монопольну владу. 

Монопсонія на ринку змінного ресурсу. Відсутність кривій попиту  монопсоніста. 

   

ТЕМА 11  Мікроекономічна теорія пропозиції факторів виробництва 

Пропозиція праці на основі вибору найманого працівника між доходом від роботи 

за наймом та дозвіллям. Передумови аналізу вибору працівника. Критерій оптимальності 

вибору. Бюджетне обмеження. Оптимальний вибір доходу та дозвілля.. Оптимальний час 

дозвілля за різних ставок заробітної плати. Ефект заміщення та ефект доходу  зі 

зростанням ставки заробітної плати. Крива індивідуальної пропозиції праці за різної 

ставки заробітної плати з урахованням ефектів заміщення та доходу. 

Пропозиція на досконало конкурентному ринку праці для підприємства та галузі. 

Коротко- та довгострокова криві пропозиції праці. 

Пропозиція реального (фізичного) капіталу. Пропозиція послуг основного капіталу. 

Короткострокові та  довгострокові криві пропозиції послуг основного капіталу. Модель 

життєвого циклу. Задача міжчасового вибору. Припущення моделі. Міжчасове бюджетне 

обмеження. Визначення поточної вартості для деколькох періодів. Гранична норма 

заміщення у часі. Вплив зміни процентної ставки на міжчасовий вибір спожиивача. 

Оптимальний вибір для кредитора і позичальника.  Ринкова пропозиція заощаджень. 

Крива індивідуальної пропозиції грошових коштів домогосподарством. Крива пропозиції 

кредитних грошових коштів для фірми. Крива ринкової пропозиції кредитних коштів.  

Пропозиція землі. 

 

ТЕМА 12  Рівновага і ціноутворення на ринках факторів виробництва 

Рівновага і ціноутворення на ринку праці за умови двобічної досконалої 

конкуренції.  Умови рівноваги досконало конкурентного підприємства. Зайнятість та ціна 

праці, за якіх підприємство максимізує прибуток. Проблема стійкості рівноваги. Вплив 

податків. 

Трансфертний дохід. Економічна рента і квазірента. 

Рівновага монополіста на ринку єдиного змінного ресурсу. Припущення моделі. 

Умови максимізації прибутку монополіста при визначенні рівня зайнятості. Рівновага 



монополіста на ринку ресурсів, якщо ринок продукту є досконало конкурентним. 

Рівновага монополіста на ринку ресурсів, якщо і ринок продуктів є монопольним. 

Модель профспілкі-монополіста на ринку праці. 

Рівновага і ціноутворення на монопсонічном ринку праці. Вигідність ситуації для 

монопсоніста та для суспільства. Оптимум монопсоніста – монополіста. Рівновага 

монопсоніста на ринку з лькох змінних ресурсів. 

Рівновага на ринку капіталу. Процентна ставка як ринкова ціна позики. Номінальна 

і реальна процентна ставка. Величина процентної ставки. Ринок акцій і облігацій. 

Рівновага на конкурентному ринку кредитних ресурсів. 

Рівновага на ринку основного капіталу. Дисконтний множник. Поточна вартість 

майбутнього доходу. Внутрішня норма віддачі (дохідності) інвестиційного проєкту. 

Внутрішня ставка доходності інвестицій. 

Короткострокова та довгострокова рівновага на ринку послуг основного капіталу. 

Рівновага на земельному ринку. Земельна рента. Рівновага на ринку замельних 

послуг. Ціна землі як безстрокового ресурсу. 
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МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

 

ТЕМА 1  Макроекономічні показники. Методи визначення макровеличин 

Модель кругообігу доходів і видатків в економіку. Потоки та запаси. Система 

національних рахунків та її показники. Нові показники макроекономічного розвитку і 

індекс людського розвитку, індекс економічної свободи, індекс глобалізації. Інфлювання 

та дефлювання показників національного обсягу виробництва. 

 

ТЕМА 2  Макроекономічна нестабільність та її подолання 

Циклічність коливання економіки. Теорії циклів. Антициклічна політика та її 

ефективність.  

Зайнятість та безробіття. Причини і наслідки безробіття. Моделі ринку праці. 

Інфляція: сутність, еволюція, вимірювання. Класифікація типів інфляції. Крива 

Філіпса у короткостроковому та довгостроковому періодах. Наслідки інфляції. 

Антиінфляційна політика у короткостроковому та довгостроковому періодах. 

 

ТЕМА 3  Базова модель макрорівноваги 

Агрегування у макроекономіці.  

Сукупний попит: зміст, компоненти, чинники. Ефекти сукупного попиту. Нецінові 

фактори сукупного попиту. Макроекономічні шоки попиту. 

Сукупна пропозиція, її особливості у короткостроковому та довгостроковому 

періодах. Нецінові фактори сукупної пропозиції. Шоки сукупної пропозиції. Модель: 

сукупний попит – сукупна пропозиція. Рівноважний рівень цін та обсягу виробництва. 

Ефект Хроповіка. 

 

ТЕМА 4  Моделі макроекономічної рівноваги 

Класична та неокласична моделі. Виробництво та розподіл національного доходу. 

Рівновага на ринку благ. Рівновага на фінансовому ринку. Чинники рівноваги. 

Кейнсіанська модель рівноваги. Негнучкість цін та заробітної плати, нестабільність 

сукупного попиту. Взаємозв’язок “доход - споживання”. Кейнсианська функція 

споживання. Модель “ін’єкції - вилучення”. Мультиплікатор інвестицій. Парадокс 

заощадження.Єдність товарного та грошового ринків. Умови моделі IS – LM. Рівновага на 

товарному ринку. Рівновага на грошовому ринку. Дослідження ефективності 

макроекономічного регулювання за допомогою моделі IS – LM. 

 

ТЕМА 5  Методика аналізу розвитку промисловості та сільського 

господарства 

Аналіз розвитку промисловості Оновлення промислової продукції. Вплив на 

динаміку валової продукції промисловості, зміни у продуктивності праці та кількості 

зайняту. 

Сільське господарство як галузь АПК. Галузева структура сільського господарства. 

Особливості сільськогосподарських робіт. Державна закупівля сільськогосподарської 

продукції. 

 

ТЕМА 6  Грошово-кредитний ринок: показники стану і методика аналізу 

Фінансовий ринок: сутність та структура. Грошова маса та її структура. Інфляція, 

Методи регулювання грошової сфери. Аналіз взаємозв’язку грошово-кредитного і 

товарного . Вплив закордону на грошовий ринок. 

 

 

 

 



ТЕМА 7  Методологія і методика аналізу фондового ринку 

Фондовий ринок та його структура. Учасники фондового ринку. фондова біржа. 

Первинний та вторинний ринки цінних паперів. Індекси фондового ринку. Рейтинг 

емітента. 

Сутність та склад валютного ринку. Міжнародна валютна система. Валютний курс 

та його види. Методи валютного регулювання Валютна інтервенція. Валютний курс та 

чистий експорт. 

 

ТЕМА 8  Сутність, функції та показники ринку праці 

Ринок праці у широкому та вузькому значеннях. Чинники ринку праці. Заробітна 

плата. Підтримка мотивації праці. Класифікація ринку праці. Індикатори ринку праці. 

Мобільність ринку праці. Показники ринку праці. 

Збалансованість та ефективне функціонування ринку праці. 

Попит та пропозиція на ринку праці. Напрямки професійної робочої сили. 

Класифікація безробіття. Оборот робочих місць. Ефективність роботи служби зайнятості 

та продуктивності праці. Екстенсивні та інтенсивні чинники ринку праці. 

 

ТЕМА 9  Рівень життя населення: індикатори стану і методологія їх 

визначення 

Рівень життя та його показники. Грошові доходи та витрати населення. Номінальні 

та реальні доходи населення. Купівельна спроможність населення. 

Диференціація доходів домогосподарств. Крива Лоренцо. 

Середній клас. Індекс людського розвитку. Тендерний показник. Межі добробуту. 

 

ТЕМА 10  Економічне зростання 

Фактори економічного зростання. Виробнича функція. Трансформація виробничих 

факторів у продукт. Внесок окремих факторів у економічне зростання. Залишок Солоу. 

Економічне зростання на основі моделі AD – AS і кривої виробничих можливостей. 

Модель економічного зростання Солоу. Основні передумови моделі. Вплив запасу 

капіталу на економічне зростання. “Золоте правило” нагромадження як критерій 

максимізації рівня споживання. Вплив приросту населення на економічне зростання. 

Вплив технічного прогресу на економічне зростання. Висновки моделі Солоу. 
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ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ 

 

ТЕМА 1  Суспільний вибір: методологічні та теоретичні передумови аналізу 

Неоінституціоналізм як передумова теорії суспільного вибору.  

Теорія раціонального вибору. Основні проблеми та структура теорії суспільного 

вибору. Предмет і метод теорії суспільного вибору. 

Суспільні потреби, ресурси та вибір. Основні стадії суспільного вибору. 

Політичний процес і основні політичні системи. Еволюція політичної економії і 

становлення теорії суспільного вибору. 

Основні інструменти та методи аналізу політичних процесів.  

 

ТЕМА 2  Суспільний вибір в умовах прямої демократії: правило одностайності 

та правило більшості 

Пряма демократія: сутність і умови формування.  

Механізм «прямої демократії»: можливості й обмеження щодо виявлення переваг 

суспільства. 

Правило одностайності як принцип голосування в умовах прямої демократії. 

Витрати ухвалення рішень. 

Правило більшості: позитивний підхід. Модель медіанного виборця. 

Правило більшості: нормативний підхід. Правило простої більшості та проблеми 

перерозподілу доходів.  

 

ТЕМА 3  Суспільний вибір в умовах прямої демократії: альтернативи правилу 

більшості 

Вибори і референдуми як форма прийняття політичних рішень.  

Раціональна необізнаність і «ефект порогу». Вибори та демократія. 

Процедури голосування: правило Кондорсе і правило Борда. 

Теорія клубів. Оптимальний розмір клубу. 

 

ТЕМА 4  Суспільний вибір в умовах представницької демократії: політична 

конкуренція 

Сутність і механізм «представницької демократії». Основні типи політичних 

виборів. Виборчі кампанії: терміни проведення та способи фінансування. 

Основні типи політичних партій. Конкурентне політичне середовище. Конкуренція 

кандидатів та передвиборчі кампанії.  

Модель двопартійної конкуренції Хотеллінга-Доунса. 

Функція голосування та функція популярності. 

 

ТЕМА 5  Суспільний вибір в умовах представницької демократії: уряд і 

коаліції в парламенті 

Принципи формування коаліційних урядів. Проблеми маніпулювання 

голосуванням: теорема Ерроу. Межа політичного маніпулювання.  

Лобіювання в механізмі діяльності уряду. 

Логролінг як метод лобіювання політичних рішень. Сутність і механізм логролінгу. 

Пошук політичної ренти: сутність та способи вилучення. 

 

ТЕМА 6  Економічний аналіз бюрократії 

Бюрократія як економічне явище. Модель бюрократії У.Нісканена. Модель 

бюрократії Г.Таллока.  

Бюрократія та проблема ефективності. 

Групи з особливими інтересами. Корупція як соціальне та економічне явище.  

Методи боротьби з рентоорієнтованою поведінкою.  

 



ТЕМА 7  Політична економія та суспільна політика 

Суспільний сектор та його роль в сучасній економіці. 

Передумови існування і границі державного сектора. 

Проблеми оптимального забезпечення суспільними благами. 

Моделі держави МакГіра-Олсона та Фіндлі-Вілсона.  

Взаємозв’язок політичного та економічного монополізму: адміністративний ресурс. 

 

ТЕМА 8  Політичний цикл та його національні моделі 

Політичний діловий цикл. Концепція електорального циклу Нордхауза - Мак-Рея. 

Двопартійний цикл: трактовка Гиббса та Алєзіни. 

Модель політичного циклу з врахуванням рентоорієнтованої поведінки. 

Особливості політичного циклу в умовах України.  

 

ТЕМА 9  Економічна теорія конституції 

Фіаско держави та необхідність створення конституційної економіки. Модель 

конституційного порядку Ф. Хайєка. Закон як суспільний капітал.  

Держава, що захищає, та держава, що виробляє. 

Порушення конституційних законів та їх наслідки. 
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СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ 

 

Економічна система як категорія. Трактування економічної системи як сукупності 

людей, об’єднаних спільними економічними інтересами; зв'язок між виробництвом та 

споживанням. Економічна система як структурована та субординована система інститутів. 

Постмодерністській підхід до визначення економічної системи. 

Методологічні засади дослідження економічних систем. 

Особливості історико-емпіричного метода, теоретико-логічного та синергетичного 

підходів. Їх переваги та недоліки. 

Використання експериментальних методів та методів стендових випробувань. Їх 

роль у розробці оптимальних стратегій реформування економічних систем. 

 

ТЕМА 2 Теорії еволюції економічних систем 

Головні принципи еволюційного підходу. Елементи еволюційної економічної 

системи: одиниця еволюції, механізми спадковості, зміни, критерії вибору. 

Напрямки еволюційного підходу:  

- шумпетерська теорія; 

- інституціональна концепція. 

Аналіз еволюції мікросистеми. Головні правила аналізу. 

Фактори еволюції економічних систем. 

Чинники розвитку економічних систем. Природно-кліматичні: ступень 

віддаленості від екватора; її плодородність, забезпеченість водою. 

Виробничо-економічні чинники: засоби праці, предмети праці, технології, робоча 

сила, власність на засоби виробництва, рівень ефективності економіки. 

Соціокультурні чинники: традиції, умови життя людей, ідеологія, релігія. Їх 

особливості у західній та східній цивілізації. 

Механізм взаємодії чинників суспільного прогресу: комплексність, відносна 

відокремленість, наявність приоритетних чинників.  

Методологія визначення критерію розвитку. 

Формазаційний та цивілізаційний підходи до аналізу еволюції економічних систем. 

Їх переваги та недоліки. Загальний цивілізаційний критерій розвитку. 

Основні етапи розвитку економічних систем; добуржуазні, перехідні до 

капіталістичних, буржуазні, пізно буржуазні, мутантно-соціалістичні, переходи до 

капіталістичних та пост капіталістичних. Пост капіталістичні, пост ринкові системи. 

 

ТЕМА 3  Економіка вільного підприємництва 

Генезис економіки вільного підприємництва. Ринкові економічні систем: основні 

функції ринкових систем. Основні    

ТЕМА 1 Предмет та метод курсу 

Об’єкт та завдання курсу. Особливості предмету вивчання. 

Сутність економічних систем: головні підходи. Якісний аналіз у межах 

структурного підходу. Взаємозв’язок між економічною системою та зовнішнім 

середовищем у функціональній концепції. Зміст та форма у каузальному підході. 

Генетичний підхід: концепція ядра саморозвитку системи. Еволюційний підхід з 

урахуванням динамізму, історичності та діалектичності розвитку економічних систем. 

Визначення суті ринкової економіки різними авторами.принципи організації 

ринкової діяльності.  

Сектори економіки вільного підприємництва. Участь  держави у функціонуванні 

ринкових систем. Порівняння до індустріального, індустріального та постіндустріального 

секторів економіки. Спосіб алокації ресурсів в економіці вільного підприємництва. Зміна 

механізмів мотивації труда. Мета виробництва та механізми відтворення: змінна роль 

прибутку та приватного підприємництва. Структура форм власності і реальне 

розподілення прав власності. 



ТЕМА 4  Національно-державні різновиди змішаної економіки 

Ліберальна модель. Низький рівень виручання держави у національну економіку. 

Використання правових та непрямих методів регулювання. Дерегулювання ринків та 

зниження податків на індивідуальні доходи. 

Високий рівень диференціації доходів. Особливості зовнішньоекономічної 

політики. 

Азіатський (японський) різновид ліберальної моделі. Наявність специфічних 

формальних і неформальних інституцій. Високий рівень соціальної стабільності. 

Соціально-ліберальна модель. Соціальна підтримка як необхідна частина 

економічної системи. Соціальна відповідальність приватного бізнесу.  Соціальні гарантії, 

соціальне партнерство. Податковий тиск. 

Соціал-демократична модель. Активна політика держрегулювання ринкової 

економіки. Програмний підхід до регулювання економіки. Мета соціальної політики - 

забезпечення соціальних гарантій населенню. 

Суттєві витрати держави на подолання так званих провалів ринку. 

Реальні національні моделі змішаної економіки. 

 

ТЕМА 5  Особливості економічних систем нових індустріальних держав 

Нова якість ринку. Характер відносин ринкових агентів. Сучасна інфраструктура 

ринку. Роль держави у суспільному регулюванні ринку. Трансформація факторів 

виробництва. «Людський капітал». Зміни відносин власності. Нові типи відносин праці та 

механізмів мотивації праці. 

Плинна організація робочого часу. Використання праці мігрантів. 

Соціальне регулювання ринку. Постіндустріальний технологічний уклад. 

Економіка знань. 

Перехід до нового типу соціально-економічного розвитку. 

Нова ера соціально-економічного розвитку в умовах постіндустріального розвитку. 

Знання та інформація як головне джерело розвитку. 

Утвердження цивілізаційного підходу. головна форма капіталу - інтелектуальний. 

Структурні компоненти інтелектуального капіталу. 

Поширення творчого характеру і зростання пост матеріальної мотивації. 

Зміна функцій невиробничої сфери. Подолання обмеженості ресурсів в умовах 

інформаційно-інтелектуальних технологій. 

Концепція постіндустріального суспільства як основа переходу до стратегії 

випередженого розвитку. 

Бюрократичний доступ до засобів виробництва та формування мети виробництва. 

Співвідношення плану та ринку. Співвідношення грошових і не грошових форм мотивації 

труда. Реальний розподіл прав власності. Темпи та форми лібералізації перехідних 

економік. Перерозподіл прав власності: що, скільки, як і ким приватизовано. Інвестиційна 

яма – як різні країни входять до неї. Боротьба за нове місце у світовому господарстві. 

Моделі соціально-ринкової трансформації. Розмежування між об’єктивною необхідністю 

та соціально-економічною мотивацією переходу як основа трансформаційної кризи. 

 

ТЕМА 6  Сучасні тенденції поєднання економічних систем 
Закриті та відкриті економічні системи. Вплив господарських відносин на 

функціонування економічних систем різного типу. 
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